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مرگبار  شرایطی  در  آب و هوایی  تغییرات  با  جنگل ها 
توسط  را  دی اکسیدکربن  آنها  می برند،  به سر  و حساس 
که  زمانی  تا  و  می کنند  دریافت  هوا  از  برگ  میلیاردها 
تغییرات آب و هوایی، خشک سالی ها، آتش سوزی ها و تغییرات اکوسیستم 
در مراحل اولیه، آنها را از بین نبرد، از تنوع زیستی باالیی برخوردارند. 
در مطالعه ای که توسط ویلیام اندرگ  )William Anderegg(، مدیر 
یوتا  ویلکس  دانشگاه  آب و هوایی  سیاست  و  علوم  مرکز  افتتاحیه 
برای  اقلیم  تغییر  خطر  شد،  انجام  همکارانش  و   )Utah's Wilkes(
جنگل ها از سه جنبه ذخیره سازی کربن، تنوع زیستی و از بین رفتن 
جنگل ها در اثر اختالالتی مانند آتش سوزی، یا خشک سالی ارزیابی 
این بررسی نشان داد، جنگل ها در برخی مناطق خطرات  نتایج  شد. 
مشخص و ثابتی را تجربه می کنند و در نقاط دیگر خطرات آنها به دلیل 
پاسخ های متنوع از رویکردهای مختلف، در برابر تغییرات آب و هوایی 
تحقیقات  در  قطعیت  نبود  داشت،  اعتقاد  اندرگ  در واقع  است.  کمتر 
بسیاری از نقاط، نشان دهنده این است که بررسی های علمی بیشتر و 

سریع تری نیاز است.
برای این کار اندرگ گروهی را متشکل از پژوهشگران انگلستان، آلمان، 

پرتغال و سوئد تشکیل داد. 
خطرات  ارزیابی  بود،  سنگین  بسیار  محققان  وظیفه  بررسی  این  در 
اقلیمی برای جنگل های جهان، که قاره ها و اقلیم ها را در بر می گیرند، 
تنوع زیستی باالیی دارند و مقدار زیادی از کربن را ذخیره می کنند. 
را  جنگل ها  در  موجود  مشکالت  داشتند  سعی  پیش از این  دانشمندان 
و  آب و هوا  ویژگی های  بین  روابط  گیاهی،  پوشش  مدل های  توسط 
جنگل و تأثیر تغییرات آب وهوایی در از بین رفتن جنگل ها تعیین کنند.

در این بررسی مشاهده شد، رویکردها نقاط ضعف و قوت ذاتی متفاوتی 
از  ندارد. هر یک  مقیاس جهانی وجود  در  آنها  از  ترکیبی  اما  دارند، 
رویکردهای قبلی یکی از ابعاد خطرات آب و هوایی را بررسی می کند: 
ذخیره کربن، تنوع زیستی و از بین رفتن جنگل ها، که این تیم هر سه 

رویکرد را بررسی کردند.
اندرگ معتقد بود ابعاد همه این خطرات، که در بسیاری از موارد مکمل 
یکدیگرند، مهم هستند و باعث انعطاف پذیری یا آسیب پذیری جنگل ها 

در برابر عوامل مختلف می شوند.
که  را  دی اکسید کربنی  ذخیره سازی کربن: جنگل ها حدود یک چهارم 
در جو منتشر می شود، جذب می کنند، بنابراین نقش مهمی را در حفظ 
این سیاره و انباشت دی اکسید کربن آن دارند. این تیم از انواع مدل های 
آب و هوایی و پوشش گیاهی استفاده و واکنش گیاهان و درختان مختلف 
را به اقلیم های متفاوت شبیه سازی کرد. سپس شرایط اقلیمی گذشته 
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در   )2100-2081( یکم  و  بیست  قرن  پایان  تا  را   )2014-1995(
شرایط با انتشار کربن باال و پایین مطالعه و ارزیابی کردند.

ذخیره سازی  از  حاصل  جهانی  دستاوردهای  مدل ها  متوسط،  به طور 
کربن را تا پایان قرن نشان می دادند، اگرچه اختالف نظر وجود داشت 
نبود،  کافی  گیاهی  پوشش  مختلف آب و هوا-  مدل های  در  قطعیت   و 
محققان با بزرگ نمایی جنگل های منطقه و با توجه به مدل هایی که از 
دست دادن کربن و تغییرات پوشش گیاهی را پیش بینی می کنند، دریافتند 
این تهدیدها در کربن از دست رفته جنگل های بوره آل جنوبی )درست در 
جنوب قطب شمال( و مناطق خشک تر آمازون و استوایی آفریقا بیشتر 

دیده می شود.
تنوع زیستی: محققان دریافتند، بیشترین خطر انتقال اکوسیستم ها از یک 
»منطقه زیستی« به منطقه دیگر به دلیل تغییرات آب و هوایی در مرزهای 
جاری زیست بوم ها وجود دارد )انتقال متداول بین جنگل های معتدله و 
بوره آل(. مدل هایی که پژوهشگران از آنها استفاده می کردند، تغییرات در 
اکوسیستم را به صورت کلی و نه گونه های آن به صورت جداگانه مدنظر 
قرار می داد. نتایج این بررسی ها نشان داد، جنگل های مناطق بوره آل 
و غرب آمریکای شمالی با بیشترین خطر از بین رفتن تنوع زیستی 

روبه رو هستند.
آشفتگی ها )اختالالت(: در نهایت، محققان خطر »اختالالت جایگزینی 
توده«،یا حوادثی مانند خشک سالی، آتش سوزی یا خسارت حشرات 
را که باعث از بین رفتن بخش هایی از جنگل می شود، بررسی کردند، 
سپس با استفاده از داده های ماهواره ای و مشاهدات خود طی سال های 
2002 تا 2014، حوادث آینده را با استفاده از دما و بارندگی پیش بینی 
این  در  شود.  تکرار  است  ممکن  چقدر  وقایع  این  ببینند  تا  کردند 
بررسی ها همچنان جنگل های بوره آل و استوایی جزو مناطق پرخطر 

محسوب می شوند.
کربن  از  زیادی  مقدار  جنگل ها  اینکه  به  توجه  با  کرد  بیان  اندرگ 
کاهش  را  آب و هوایی  تغییرات  سرعت  و  می کنند  ذخیره  خود  در  را 
در  را  زمین  تنوع زیستی  باالترین  اکوسیستم ها  این  بیشتر  می دهند، 
آتش سوزی  مانند  اختالالتی  برابر  در  می توانند  و  داده اند  جای  خود 
است  الزم  بنابراین  باشند.  آسیب پذیر  کاماًل  خشک سالی  یا  شدید، 
به  اقلیمی  این شرایط  در  زمین  آینده جنگل های  به  فکر کردن  هنگام 
سرعت در حال تغییر، به هر یک از این جنبه ها و ابعاد نیز توجه شود.

نیازهای آینده
اندرگ از اینکه الگوهای فضایی پرخطر در ابعاد مختلف با یکدیگر 
همپوشانی بیشتری نداشتند، شگفت زده شد. با توجه به اینکه جنبه های 
مختلف واکنش  جنگل  به تصویر کشیده می شود، بنابراین احتمااًل یکسان 
نیستند، این در حالی است که او انتظار داشت الگوها و همبستگی های 
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مشابهی در این زمینه وجود داشته باشد.
به وجود  پایه علمی و داده هایی  به اندازه درک  تنها می توانند  مدل ها 
آیند که براساس آنها ساخته شده اند، در این مطالعه، پژوهشگران درک 
قابل توجه را نشان می دهند که ممکن است منجر به نتایج متناقضی شود، 
برای نمونه، مدل های جهانی تنوع زیستی، پویایی رشد و مرگ و میر، یا 
آثار افزایش CO2 روی گونه ها را به طور مستقیم در بر نمی گیرند. 
گونه ای  گردش  یا  مجدد،  رشد  شامل  جنگل  در  آشفتگی  مدل های 
نمی شود. در واقع گفته می شود، اگر از نقش مهم جنگل ها در کاهش 
تعیین زمان و  برای  استفاده شود، تالش زیادی  تغییرات آب و هوایی 
مکان استقرار آنها در برابر تغییرات آب و هوایی در قرن 21 مورد نیاز 
است. اندرگ گام های کلیدی بعدی را در این بررسی، بهبود مدل های 
و  آشفتگی،  از  انعطاف پذیری جنگل ها پس  مطالعه  آشفتگی جنگل، 

بهبود مدل های اکوسیستم در مقیاس بزرگ معرفی کرد.
 Utah's Wilkes دانشگاه  اقلیمی  سیاست های  و  علوم  مرکز  هدف 
پیشرفته  ابزارهای  و  علوم  ارائه  است،  شده  راه اندازی  به تازگی  که 
برای تصمیم گیرندگان در ایاالت متحده و سراسر جهان است. در واقع 
در این بررسی محققان ابزاری برای تجسم نتایج برای سهامداران و 

تصمیم گیرندگان ساختند.
برخالف تردید در نتایج این مطالعه، به نظر می رسد غرب آمریکای 
شمالی همواره یک ناحیه پرخطر برای جنگل هاست و برای حفظ آنها 

باید به طور جدی برنامه ریزی و اقدام شود. اندرگ معتقد است اگر در 
ابتدا و به سرعت با تغییرات آب و هوایی مقابله شود، خطرات در غرب 
افزایش خطر  از  باید برای جلوگیری  بعد  کاهش می یابد، در مرحله 
برنامه ریزی و برای کاهش خطرات پیش رو نیز مانند آتش سوزی ها، 

آنها را مدیریت کرد.
نتایج  از  جدای  خبر،  این  تحلیلی:  علمی اخبار تخصصی دبیر
با  گروهی  کارهای  نقش  بیانگر  می کند،  ارائه  که  ارزشمندی  علمی 
حضور متخصصان موضوعات علمی مختلف در چندین کشور، برای 
برخورد با چالش های بزرگ جهان کنونی است. امید است این نوع 
نگرش ها که به نوعی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و 
در قالب طرح های جامع و ... نیز کم و بیش وجود دارد، در کشورمان 
بیش از پیش در کانون توجه و دستور کار پژوهشگران و دانشگاهیان 
قرار گیرد تا بتوان چالش های پیچیده  را از زوایای مختلف به پژوهش 
گذاشت و از نتایج آن برای برنامه ریزی بهتر در مقابله با آنها و کاهش 

آسیب های آن استفاده کرد.
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